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1
Opening en mededelingen:
Hartelijk welkom. Een speciaal welkom voor de gasten van de raad.

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Er zijn geen aanmeldingen van inwoners.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
 De heer Diepstraten stelt vragen over de beoogde windmolenparken voor
de kust van Zandvoort en Noordwijk en de effecten op en betrokkenheid
van de gemeente Velsen.
De wethouders Bal en Verkaik beantwoorden de vragen.
 De heer Van Koten stelt een vraag over hoe de gemeente waar gaat
maken dat elke woonkern een wijk- of buurtcentrum moet hebben, als het
dorpshuis De Driehoek sluit en bewoners uit de wijk van deze voorziening
in hun wijk geen gebruik meer kunnen maken.
Wethouder Te Beest beantwoordt de vraag. Hij zegt toe dat de
gemeenteraad tijdig wordt geïnformeerd en betrokken bij wijzigingen in dit
kader..

Agendapunt
Onderwerp

Conform

3

Vaststellen van de agenda
Er zijn drie amendementen ingediend; één bij agendapunt 6 en twee bij
agendapunt 9. De amendementen worden bij de betreffende agendapunten
behandeld.
De fractie van Velsen Lokaal doet een ordevoorstel om agendapunt 10 (7e
wijziging van de APV) van de agenda af te voeren. Na een schorsing stemt de
gemeenteraad ermee in dat agendapunt 10 van de agenda afgevoerd wordt.
De gemeenteraad ontvangt van het college een verduidelijkend memo waarin de
consequenties van dit besluit vermeld staan. Vervolgens bepaalt de
Agendacommissie wanneer dit onderwerp weer op de agenda van de
gemeenteraad komt.
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Agendapunt
Onderwerp

4

Besluit

Er is geen voorstel tot verandering van de notulen en de besluitenlijst bij de
griffier ingediend.

Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 12 februari
2015

Conform
Agendapunt
Onderwerp

5

Ingekomen brieven
De lijst met ingekomen brieven wordt ongewijzigd vastgesteld.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

6

Risicoverevening jeugdzorg
1.Voor 2015 en 2016 te kiezen voor een vereveningsmodel waarbij er sprake is
van een eigen risico als percentage van het verschil tussen budgetten en de
geraamde kosten per gemeente;
2.In te stemmen met een percentage eigen risico van 30 % voor 2015 en 2016;
3.De verevening toe te passen nadat de mogelijkheden van compensatie op
landelijk niveau zijn benut;
4.Ten behoeve van de uitvoering van dit besluit een ‘regeling zonder meer’ aan
te gaan tussen de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk.
Amendement 1 van 2015 van VL SP CU FIJ BD wordt verworpen met 11
stemmen vóór (VL SP CU FIJ BD) en 21 stemmen tegen (D66V VVD LGV
PvdA CDA GL PWZ).

Conform

Mededelingen

Agendapunt
Onderwerp

7
Zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening
De zienswijze uitgangspunten nieuwe huisvestingsverordening vast te
stellen.

Conform
Agendapunt
Onderwerp

Conform
Agendapunt
Onderwerp

8

MRA-agenda
De MRA-agenda van de IJmond vast te stellen als leidraad voor de IJmond
inbreng in de verschillende MRA overleggen.

9

Kustinformatie – en innovatiecentrum (KIIC)

a. € 2,9 miljoen voor de bouw van een KIIC op te nemen in het investeringsplan
2016- 2019 onder de voorwaarde dat er voldoende middelen van derden zijn
Conform
verworven eind 2016;
b. De plankosten 2015-2018, geraamd op € 560.000,- van dit project te
oormerken vanuit de bestemmingsreserve Visie op Velsen, en voor 2015 en
2016 de plankosten van € 160.000,- per jaar beschikbaar te stellen;
c. bij realisatie van het KIIC (vanaf 2019) de structurele subsidie van €
170.000/jaar (prijspeil 2014) per jaar aan het Pieter Vermeulen Museum mee te
nemen naar het KIIC.
Mededelingen  Amendement 2 van 2015 van PWZ en SP wordt verworpen met 4 stemmen
voor (PWZ SP) en 28 stemmen tegen (D66V VL VVD LGV PvdA CDA FIJ GL
CU BD).
 Amendement 3 van 2015 van BD VL PWZ CU wordt ingetrokken.
 De SP stemt tegen het voorgesteld besluit.

Pagina 2

Agendapunt
Onderwerp

10

Verordening tot 7e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009

Afgevoerd Dit punt is van de agenda afgevoerd.
Agendapunt
Onderwerp

Conform
Agendapunt
Onderwerp

Conform
Agendapunt
Onderwerp

Conform

11

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond
De heer C.M. van der Meulen uit Beverwijk te benoemen tot lid van de Raad van
Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs.

12

1e Herziening begroting 2015 Milieudienst IJmond
In te stemmen met de 1e herziening van de begroting 2015 van de
Gemeenschappelijke Regeling van de Milieudienst IJmond en dit als zienswijze
in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond.

13

Voorbereidingscommissie herbenoeming burgemeester
1.Het presidium, bestaande uit alle fractievoorzitters minus de raadsvoorzitter en
plaatsvervangend raadsvoorzitter, op te dragen de aanbeveling voor
herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden;
2.Te bepalen dat op alle stukken en alles wat in dit gremium wordt besproken in
het kader van de herbenoeming, geheimhouding rust.

De vergadering wordt om 21.46 uur gesloten.
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